


 

 
 



 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 

 “ Фізичні основи нанотехнологій”) 

 

Найменування показни-

ків  

Галузь знань, напрям під-

готовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів — 3 

Галузь знань 

10  
Природничі науки  

Нормативна 

Модулів — 1 

Спеціальність  - 

105 Прикладна фізика та на-
номатеріали 

 
Рік підготовки: 

2-й 
Змістових модулів — 1 

Спеціалізація 
Фізика металів 

 Семестр 

4-й Загальна кількість годин — 
90 Лекції 

32 год. 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних — 2 
самостійної роботи студен-
та — 3,625 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
доктор філософії 

Практичні, семінарські 

0 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

58 год. 

Вид контролю:  

іспит 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Курс “ Фізичні основи нанотехнологій  ” відноситься до нормативних навчальних дисци-

плін, які читають аспірантам фізичного факультету на другому році навчання. Він передбачає 
вивчення фізичних основ синтезу наноматеріалів, дослідження їхньої  структури та фізичних 
властивостей, а також методів формування складних нанокомпозитних систем і наноматеріалів 

різного типу, включаючи кластери, наночастинки, карбонові нанотрубки, графен тощо. Необхід-
ність вивчення фізичних процесів, які відбуваються у наноструктурних матеріалах мотивується 

перш за все сучасними особливостями професійної діяльності фізика, яка передбачає роботу з 
різними речовинами і пошук нових матеріалів з комплексом практично важливих характеристик. 
Необхідність знань з фізики нанотехнологій мотивується всезростаючим  використанням 

наноструктурних матеріалів у народному господарстві і техніці. 
Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу і формування вмінь застосовувати набуті 

знання на практиці, передбачено 58 годин самостійної роботи.  
Мета: формування у  майбутнього фахівця  системних знань з будови, методів синтезу та 

способів дослідження  фізико-хімічних властивостей нанорозмірних матеріалів різного типу . Це 

передбачає вивчення закономірностей внутрішньої будови кластерів, наночастинок та складних 
структурних формувань, включаючи нанокомпозити та газонаповнені металічні сплави (газари), а 

також фізичні основи методів покращення параметрів, які визначають основні експлуатаційні  
характеристики.  

Завдання: навчити студентів самостійно досліджувати структуру та фізичні властивості на-

ноструктурованих матеріалів, синтезувати їх різними способами та ціленаправлено модифікувати 
їхні характеристики з  обґрунтовуванням  вибору матеріалів для конкретних практичних цілей. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: 

1. основи фізики нанотехнологій,   закономірності зміни структурних параметрів  та їх зв’язок з 
фізико–хімічними властивостями; 
2. фізичні  основи модифікації наноструктурованих матеріалів з допомогою сучасних техноло-

гічних  методів-термообробка, легування, зовнішній енергетичний  
3.  сучасні методи дослідження наночастинок та нанокомпозитних різного типу  

4.  мотивувати вибір наноматеріалів  різного функціонального призначення  для практичного 
застосування.  
вміти: 

1. застосовувати фундаментальні знання з фізики наносистем  до аналізу поведінки 
наноструктурних матеріалів в різних термодинамічних умовах, включаючи і далекі від рівноваж-

них;  
2. підбирати оптимальні методи синтезу наноматеріалів і проводити експериментальні 
дослідження;  

3. використовувати сучасні методи обробки експериментальних результатів, їх аналізу та 
інтерпретації; 

4. використовувати методи покращення  основних функціональних характеристик; 
5. вибирати матеріали для конкретних практичних потреб і синтезувати з них нанокомпози-
тні системи різного функціонального призначення. 

 Для вивчення дисципліни необхідні знання з вищої математики,  загальної фізики, 
термодинаміки, хімії, фізики твердого тіла та статистичної фізики.   

 У програмі використовуються приклади з найновіших світових досягнень науки і 
техніки. Передбачається використання технічних засобів навчання, з допомогою яких наглядно 
демонструються структурні особливості металів та інших матеріалів, моделюються процеси 

дифузії і кристалізації на комп’ютерах. 
 

 
 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1. Фізичні основи нанотехнологій   

Тема 1. Предмет фізики нанотехнологій та історія його виникнення. Стан розвитку 

нанотехнологій в світі та різних країнах.  Основні напрямки нанотехнологій. Зв'язок 

нанотехнологій з іншими науками.  

Тема 2. Наноматеріали та їх класифікація. Особливі властивості наноматеріалів. Кластери, 

фулерени і  нанотрубки. Графен та його властивості. Кластери, кластерні системи і 

кластерні пучки. Кластери нанометрових розмірів. 

Тема 3. Кремнієва та карбонова одноатомні площини. Дефектно-домішкова інженерія. 

Радіаційне дефектоутворення  в імплантованому кремнії. Ізотопна інженерія. Формування 

трьохвимірних наноструктур на поверхні напівпровідників. Формування наноструктур 

кремнія та германію. Опромінювання нвноструктур кремнію та германію електронним 
пучком. 

Тема 4. Ефекти ізотопного безладу у фононній теплопровідності неметалів. Термо-е.р.с. 

напівпровідників з ізотопним безладом. Ізотопне обмеження світла і фононів. Ізотопне 

збереження інформації. Дифузія в ізотопних гетероструктурах. 

Тема 5. Оптичні властивості нанокомпозитів. Моделі ефективного середовища. Фор-

мування нанокомпозитних середовищ. Двох -променезаломлення у наноструктурованих 

напівпровідниках і діелектриках. 

Тема 6. Фізичні властивості карбонових нанотрубок і матеріалів на їх основі. Автоелек-

тронна емісія. Пружні властивості нанотрубок. Електромеханічні властивості нанотрубок. 

Матеріали і композити на основі карбонових нанотрубок. Нанотехнологічне застосування 

карбонових нанотрубок. 

Тема 7. Композиційні матеріали на основі поруватого кремнію. Полімери і композитні 

матеріали на основі карбонових нанотрубок. 

Тема 8. Ефекти розмірного квантування в наноструктурах. Утворення острівкових 
структур германію на окисненій поверхні кремнію. Ріст кремнію на окисненій поверхні 

кремнію. 

Тема 9. Теплопередача і безконтактне тертя між наноструктурами. Радіаційне перенесення 

теплоти. 

Тема 10. Особливості електронної будови металевих кластерів. Енергетичні оболонки 

нанокластерів. Парна кореляція і властивості кластерів. Атомна фабрикація структур на 

основі поздовжніх і стоячих світлових хвиль. Лазерні технології формування нанострук-

тур. 

Тема 11. Електронний транспорт у мезо- і наноскопічних системах. Основні поняття: 

двовимірний електронний газ. Магнетоопір при малих і великих полях, квантовий ефект 

Хола, рівні Ландау. Магнетоелектричні підзони. Опір балістичного провідника. 

Провідність кільця у магнітному полі. Транспорт електрики через окремі молекули. 

Тема 12. Структура та властивості нанокомпозитних покрить. Нанокомпозитні покриття з 

підвищеною твердістю. Надтверді нанокомпозити. Перспективи застосування нанокомпо-

зитних покрить. 
Тема 13. Методи дослідження наноструктур. Скануюча тунельна мікроскопія. Атомно-

силова мікроскопія. Магнітосилова та електросилова мікроскопії. Ближньопольна сканую-

чи мікроскопія. Основи скануючої зондової літографії. 

Тема 14. Методи отримання структурованих наноматеріалів. Осадження з газової фази. 

Плівкові технології отримання наноматеріалів. Іонно-променева епітаксія. Золь-гель 

технологія. 



 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 
Усьо-

го  

у тому числі 

л пр ла

б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Фізичні основи нанотехнологій   
Тема 1. Предмет фізики нанотехнологій та історія його ви-
никнення. Стан розвитку нанотехнологій в світі та різних 
країнах.  Основні напрямки нанотехнологій. Зв'язок нано-
технологій з іншими науками.  

 2     

Тема 2. Наноматеріали та їх класифікація. Особливі вла-
стивості наноматеріалів. Кластери, фулерени і  нанотрубки. 
Графен та його властивості. Кластери, кластерні системи і 
кластерні пучки. Кластери нанометрових розмірів. 

 2     

Тема 3. Кремнієва та карбонова одноатомні площини. Де-
фектно-домішкова інженерія. Радіаційне дефектоутворення  
в імплантованому кремнії. Ізотопна інженерія. Формування 
трьохвимірних наноструктур на поверхні напівпровідників. 
Формування наноструктур кремнія та германію. 
Опромінювання нвноструктур кремнію та германію елек-
тронним пучком. 

 2     

Тема 4. Ефекти ізотопного безладу у фононній теплоп-

ровідності неметалів. Термо-е.р.с. напівпровідників з 
ізотопним безладом. Ізотопне обмеження світла і фо-

нонів. Ізотопне збереження інформації. Дифузія в ізо-
топних гетероструктурах. 

 2     

Тема 5. Оптичні властивості нанокомпозитів. Моделі 

ефективного середовища. Формування нанокомпозит-
них середовищ. Двох -променезаломлення у нано-
структурованих напівпровідниках і діелектриках. 

 2     

Тема 6. Фізичні властивості карбонових нанотрубок і ма-

теріалів на їх основі. Автоелектронна емісія. Пружні вла-
стивості нанотрубок. Електромеханічні властивості нано-

трубок. Матеріали і композити на основі карбонових 
нанотрубок. Нанотехнологічне застосування карбонових 
нанотрубок 

 2     

Тема 7. Композиційні матеріали на основі поруватого 

кремнію. Полімери і композитні матеріали на основі кар-
бонових нанотрубок 

 2     

Тема 8. Ефекти розмірного квантування в нанострук-
турах. Утворення острівкових структур германію на 
окисненій поверхні кремнію. Ріст кремнію на окис-
неній поверхні кремнію. 

 2     

Тема 9. Теплопередача і безконтактне тертя між нано-

структурами. Радіаційне перенесення теплоти. 

 2     

Тема 10. Особливості електронної будови металевих кла-
стерів. Енергетичні оболонки нанокластерів. Парна коре-

ляція і властивості кластерів. Атомна фабрикація структур 
на основі поздовжніх і стоячих світлових хвиль. Лазерні 
технології формування наноструктур 

 2     



 

Тема 11. Електронний транспорт у мезо- і наноскопічних 

системах. Основні поняття: двовимірний електронний газ. 
Магнетоопір при малих і великих полях, квантовий ефект 

Хола, рівні Ландау. Магнетоелектричні підзони. Опір 
балістичного провідника. Провідність кільця у магнітному 
полі. Транспорт електрики через окремі молекули 

  
4 

    

Тема 12. Структура та властивості нанокомпозитних 
покрить. Нанокомпозитні покриття з підвищеною 
твердістю. Надтверді нанокомпозити. Перспективи за-

стосування нанокомпозитних покрить. 

 2     

Тема 13. Методи дослідження наноструктур. Скануюча 
тунельна мікроскопія. Атомно-силова мікроскопія. 

Магнітосилова та електросилова мікроскопії. Ближньо-
польна скануючи мікроскопія. Основи скануючої зон-
дової літографії. 

  
4 

    

Тема 14. Методи отримання структурованих нанома-
теріалів. Осадження з газової фази. Плівкові технології 

отримання наноматеріалів. Іонно-променева епітаксія. 
Золь-гель технологія. 

 2     

Разом – зм. модуль1 90 

 

32    58 

 

 

 

 

5. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Газоевтектичні наноструктуровані системи та їх властивості. 3 
2 Методи отримання гетероструктур 3 

3 Магнітокалоричний ефект в наноструктурах. 3 

4 Термоелектричні властивості нанокомпозитів 3 
5 Магнетизм наноструктур. Гігантський магнітокалоричний ефект 3 

6 Фонони в наноструктурованих матеріалах. 3 
7 Методи вивчення фазових переходів у наноструктурах. 3 

8 Комп’ютерні методи у дослідження наноструктурованих матеріалів. 3 

9 Отримання наноструктур методами інтенсивної пластичної дефор-

мації 

3 

10 Рідинні нанокомпозитні системи з магнітними властивостями. 3 

11 Магнітні фазові переходи в наносистемах та методи їх вивчення. 3 

12 Наноелектромеханічні системи та методи їх створення. 3 

13 Ефект памяті форми в наноструктурованих матеріалах. 3 

14 Квазікристали, їх структура та основні фізичні властивості. 3 
15 Наноструктурні формування у аморфній матриці. 3 

16 Механічні властивості нанокомпозитів. 3 

17 Вплив лазерного опромінення на властивості наноматеріалів 3 
18 Вибухова кристалізація в наносистемах. 3 

19 Поверхневі властивості наночастинок 2 

20 Наночастинки у створенні нових хімічних джерелах електричної енергії. 2 
 Всього за семестр 58 

 



 

 
6. Методи навчання 

 
Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда, інструктаж (вступний та поточний) під час виконання 
лабораторних робіт; 
б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами та графіками; 

в) практичні – виконання практичних робіт, що передбачає організацію навчальної роботи 
для отримання нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні досліджень, узагаль-

нень та аналізу та формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень різнома-
нітних об’єктів. 
 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Контроль знань здійснюється за результатами іспиту. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90–100 5 відмінно 

В 81–89 
4 

дуже добре 

С 71–80 добре 

D 61–70 
3 

задовільно 

Е 51–60 достатньо 

 
 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. С.І. Мудрий, І.І. Штаблавий. Фізика кластерів та наносистем. Навч. посібн.– Львів: ЛНУ-
імені Івана Франка, 2017. – 356 с. 

2. Шпак А.П.(Шпак А.П. Куницкий Ю.А., Карбовський В.Л.) Кластерные и наноструктур-

ные материалы –Киев : Академпериодика, 2001. Т 1. –588 с. 
3. Шпак А.П., Куницький Ю.А., Коротченков О.О., Смик С.Ю. Квантові низькорозмірні 

системи. К.: Академперіодика, 2003. – 310с. 
Допоміжна 

1.Строшио М., Дутта М. Фононы в наноструктурах / Пер. с англ. под ред. Г.Н. Жижина. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. –320с.  
2. Нанохімія, наносистеми, наноматеріали / С.В. Волков, Є.П. Ковальчук, В.М. Решетняк. – 

К.: Наукова думка,2008. - 426с.  
3. Заячук Д.М. Нанотехнології і наноструктури : навч. посібник для ВНЗ / Д.М. Заячук. – 
Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. -581 с. 

 

Інформаційні ресурси 
 
1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org 


